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Abstract: The paper presents the method of compiling development and landscape shaping conception of deserted 
villages. The method consists of several stages: the state of preservation of the former rural landscape elements; 
unique history; landscape and natural values; current and potential touristic use; notation of effective planning. On 
this base, it was possible to define usefulness of the village for different functions and the potential ways of spatial 
development. As well as the method description, the paper includes the example of its application for the chosen 
abandoned Starzyzna village located in the West Polesie region.
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Wprowadzenie

Opuszczone wsie to zazwyczaj obszary położone peryferyjnie w stosunku do współczesnych centrów 
rozwoju, wyróżniające się specyficznym typem krajobrazu, złożoną historią, zachowanymi licznymi śladami 
dawnego zagospodarowania, a często również wysokimi walorami przyrodniczymi. Cechy te powodują, że 
opuszczone wsie mają zazwyczaj bardzo wyraźną tożsamość miejsca. Panuje tam specyficzna atmosfera 
związana z rzeczywistością, która przestała istnieć, ale której ślady są wciąż widoczne w typie roślinności, 
rzeźbie terenu, układzie granic, czy w pozostałościach zabudowy, zazwyczaj niewidocznych na pierwszy 
rzut oka, ale przy bardziej uważnej obserwacji ukazujących miejsca po domach, oborach, szkołach czy 
dworach.

Wyjątkowe walory opuszczonych wsi są jednak bardzo subtelne i stosunkowo łatwo mogą być 
degradowane przez nieprzemyślane formy zagospodarowania. Przez lata opuszczone i zapomniane, 
podlegały stopniowym procesom renaturalizacji, zachodzącym przy znacznym lub w niektórych obszarach 
całkowitym zaniku antropopresji (Wolski 2003). Obecnie coraz częściej stają się obiektem zainteresowania 
inwestorów i miejscem wprowadzania nowych form działalności. Istotne jest więc opracowanie właściwych 
zasad zagospodarowania tych miejsc, uwzględniających wszystkie ich niepowtarzalne walory, co pozwoli 
na zachowanie ich tożsamości. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie kompleksowej metody sporządzania koncepcji 
zagospodarowania i kształtowania krajobrazu opuszczonych wsi w skali wybranego regionu. Autorzy 
przedstawili zarys metody oraz przykład jej zastosowania dla jednej, wybranej wsi Starzyzna. Wskazanie 
optymalnych kierunków zagospodarowania może jednak nastąpić dopiero po przeanalizowaniu wszystkich 
opuszczonych miejscowości położonych w granicach badanego regionu. Tylko tak kompleksowe spojrzenie 
może pozwolić na wskazanie najlepszego sposobu użytkowania i zagospodarowania danej wsi oraz 
optymalnego rozkładu funkcji pełnionych przez poszczególne wsie w skali regionu.

Charakterystyka obszaru badań

Wieś Starzyzna położona jest w gminie Hańsk, w powiecie włodawskim, we wschodniej części 
województwa lubelskiego. Jest to jedna z 17 opuszczonych wsi w polskiej części Polesia. W latach 30. XX w. 
liczyła 34 domy, zamieszkane głównie przez ludność ukraińską. Rdzenni mieszkańcy zostali w większości 
wysiedleni w 1947 r. w ramach „Akcji Wisła”. Do opuszczonej wsi przeniosło się wtedy kilkanaście rodzin 
z okolicznych miejscowości, które zamieszkiwały tu do lat 60-70. XX w. Wtedy większość opuściła to 
miejsce, głównie ze względu na słabe gleby, szkody wyrządzane w uprawach przez zwierzynę, słaby 
dostęp do wszelkich usług i odosobnienie. Ostatni gospodarz mieszkał w Starzyźnie do lat 90. XX w.

Materiały i metody

Złożoność zagadnienia podjętego w niniejszej pracy wymagała uwzględnienia wielu aspektów 
i kompleksowego zastosowania kilku metod. W rezultacie zastosowano 5-stopniową procedurę badawczą. 
Kolejne etapy analiz zostały przedstawione poniżej, wraz z omówieniem poszczególnych metod oraz 
podaniem wykorzystanych materiałów i źródeł ich uzyskania. Dla każdego z omówionych etapów 
zaprezentowane zostały najważniejsze wyniki uzyskane dla wsi Starzyzna.
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Wyznaczenie jednostki przestrzennej

Podstawą do rozpoczęcia prac jest wyznaczenie jednostki przestrzennej, której obszar poddawany 
będzie analizom i dla której opracowana zostanie koncepcja zagospodarowania i kształtowania krajobrazu. 
Ze względu na specyfikę walorów i potencjałów opuszczonych wsi, zaproponowano metodykę stosowaną 
w architekturze krajobrazu, a konkretnie metodę jednostek architektoniczno-krajobrazowych opracowaną 
przez Bogdanowskiego (1976, 1990). Oprócz aktualnego typu użytkowania terenu i typów rzeźby, ze 
względu na specyfikę tematu uwzględniono również dawny rozkład użytkowania gruntów (stan na lata 30. 
XX w.) oraz lokalne działy wodne (ze względu na naturalne uwarunkowania osadnictwa). 

W przypadku Starzyzny etap ten przeprowadzono na podstawie analizy aktualnych i archiwalnych 
materiałów kartograficznych: mapy topograficznej w skali 1:10 000 (PUWG 1965), Mapy Taktycznej WIG 
1:100 000 z roku 1933 oraz ortofotomapy z 2010 r. (Ryc. 1).

Ryc. 1. Położenie dawnej wsi Starzyzna na tle województwa lubelskiego (A) i współczesnej ortofotomapy (B): 1-granica 
jednostki przestrzennej dawnej wsi; 2-lokalizacja dawnej zabudowy mieszkalnej; 3-dawny zasięg obszarów leśnych
Figure 1. Lacation of former Starzyzna village against the background of the Lublin voivodeship boundaries (A) and 
orthophotomap (B): 1-former village spatial unit boundaries; 2-situation of former dwelling buildings; 3- former forests 
area
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Ocena stanu zachowania elementów dawnego krajobrazu wiejskiego

Na pierwszą część tego etapu składa się identyfikacja i kartowanie terenowe pozostałości dawnego 
krajobrazu wiejskiego. Materiałem wejściowym do identyfikacji pozostałości wsi w trakcie badań 
terenowych powinny być wszelkie dostępne archiwalne materiały kartograficzne i dokumenty źródłowe 
(dla Starzyzny były to m.in. dane z Archiwum Państwowego w Lublinie, Oddział w Chełmie oraz wydany 
w 1933 r. pod redakcją Bystrzyckiego „Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem 
terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych”) oraz, o ile to możliwe, 
wywiady przeprowadzone z dawnymi mieszkańcami wsi. W przypadku Starzyzny udało się dotrzeć do 
pięciu takich osób.

Zgromadzone dane zostają następnie zestawione w formie tabelarycznej, co umożliwia przeprowadzenie 
oceny stanu zachowania krajobrazu każdej wsi. W przypadku analiz przeprowadzonych dla jednej wsi 
jest to jednak ocena względna, której zastosowanie może przynieść pożądane rezultaty dopiero przy 
przeprowadzeniu tej samej procedury dla wszystkich wsi w regionie (Soszyński 2010). Podczas oceny 
brano pod uwagę następujące elementy krajobrazu wiejskiego: układ gruntów użytkowanych rolniczo, 
zabudowa, mała architektura, sieć dróg, charakterystyczna roślinność wiejska, antropogeniczne formy 
rzeźby.

Stan zachowania dawnego krajobrazu wiejskiego w Starzyźnie okazał się dobry, głównie ze względu 
na stosunkowo niedługi czas jaki upłynął od całkowitego wyludnienia wsi. Nadal uprawiane są niektóre 
pola i łąki, choć ich powierzchnia jest nieporównywalnie mniejsza od stanu z lat 30. XX w. Praktycznie 
nie zachowały się więc dawne granice rolno-leśne. Natomiast część dzisiejszych granic rolno-leśnych 
nawiązuje do dawnych granic pól i łąk. Bardzo wyraźnym elementem krajobrazu wiejskiego są pozostałości 
dawnej zabudowy, w tym: jeden dom zachowany w pierwotnym stanie, jeden dom zrujnowany oraz resztki 
pieców i podmurówek po kolejnych kilku budynkach. Liczne są też obiekty małej architektury, takie jak 
studnie, pozostałości po mostku czy przydrożny krzyż wymieniony w ostatnich latach na nowy, ale również 
drewniany. 

Istotnym elementem, tworzącym w głównej mierze specyfikę krajobrazu analizowanej opuszczonej 
wsi, jest charakterystyczna roślinność wiejska. Są to głównie drzewa owocowe, dawniej towarzyszące 
zabudowie mieszkalnej, a obecnie wskazujące miejsca po zagrodach. Charakterystyczne dla Starzyzny 
są też liczne wiekowe lipy i topole stojące przy głównej drodze wiejskiej. Specyficzna roślinność znaczy 
również miejsca po dawnej zabudowie – trudniejsze do koszenia czy wypasu. Nie jest to pozostałość po 
dawnej roślinności wiejskiej, lecz wtórny element krajobrazu, typowy dla wsi opuszczonych i informujący 
w sposób pośredni o jej dawnym układzie (Soszyński 2010). 

Specyficzne walory historyczne wsi, tożsamość miejsca

Etap ten obejmuje analizę wszelkich dostępnych archiwalnych źródeł pisanych, dostępnej literatury, 
materiału statystycznego, kartograficznego i ikonograficznego, oraz, o ile to możliwe, wywiady z dawnymi 
mieszkańcami danej wsi i terenów sąsiednich. Na tej podstawie możliwa jest charakterystyka nawarstwień 
historycznych oraz odczytanie treści związanych z poszczególnymi zachowanymi i nieistniejącymi 
elementami krajobrazu wsi. Pozwala to na ukazanie, przynajmniej częściowo, tożsamości danego miejsca 
(Myczkowski 2003).

Z uwagi na niewielkie znaczenie Starzyzny – jak i również pozostałych opuszczonych wsi Polesia 
– w historii osadnictwa regionu, istnieją bardzo nieliczne archiwalne źródła pisane, dotyczące ich 
przeszłości. W związku z tym głównym źródłem informacji o przeszłości wsi były wywiady przeprowadzone 
z dawnymi jej mieszkańcami. 
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W przypadku Starzyzny wszystkie osoby, do których udało się dotrzeć, urodziły się w czasie II wojny 
światowej, lub już po jej zakończeniu. Zebrany materiał, dokumentował więc szczegółowo głównie 
powojenny obraz wsi. Historia okresu międzywojennego znana była rozmówcom jedynie z opowiadań 
rodziców i sąsiadów, którzy w większości jako Polacy z terenu Polesia zasiedlili gospodarstwa opuszczone 
przez Ukraińców, wysiedlonych w 1947 r., w ramach Akcji Wisła. Starzyzna była więc dwukrotnie 
wyludniona. Po raz pierwszy przymusowo, jako średniej wielkości wieś ukraińska, drugi raz dobrowolnie, 
stopniowo, jako mała, śródleśna wieś polska. Na podstawie wywiadów udało się odtworzyć szczegółowo 
powojenny krajobraz wsi, włącznie z rodzajem i rozmieszczeniem chałup, nazwiskami mieszkańców, 
wyglądem i układem siedlisk, położeniem i historią najważniejszego miejsca we wsi (przydrożny krzyż) 
czy też lokalizacją i funkcją głównych wiejskich przestrzeni publicznych (rozstaje przy krzyżu i nowy most 
na Więziennym Rowie). W mniejszym stopniu odtworzono również historię przedwojenną, z dużo większą 
liczbą mieszkańców i wiejską szkołą, której położenie jest już całkowicie nieczytelne w terenie. Co ciekawe 
wszyscy rozmówcy, jako najbardziej charakterystyczne cechy krajobrazu wsi, wskazali stare, okazałe lipy 
i topole, które do dziś stanowią wyróżnik krajobrazu tej wsi.

Waloryzacja krajobrazu

Ocena walorów krajobrazu jest jednym z kluczowych etapów analizy, pozwalającym na wskazanie 
najcenniejszych wsi, które powinny być poddane szczególnej ochronie, ale również udostępnione dla 
określonych form turystyki. Waloryzacja miała na celu przede wszystkim wskazanie wsi najbardziej 
reprezentatywnych oraz wsi (lub ich części) wyróżniających się wyjątkowymi walorami krajobrazowymi.

W przyjętej tu metodzie, pierwszym krokiem waloryzacji jest wyznaczenie reprezentatywnych ciągów 
historyczno-krajobrazowych w obrębie wsi. Trasa powinna być wyznaczona na podstawie istniejącej sieci 
dróg i ścieżek i prowadzić przez tereny najbardziej reprezentatywne dla danej wsi z najlepiej zachowanymi 
pozostałościami krajobrazu wiejskiego, a jednocześnie przez tereny atrakcyjne krajobrazowo. W przypadku 
Starzyzny była to rozwidlająca się dawna droga wiejska, prowadząca przez dwie zasadnicze części wsi.

Następnie wzdłuż wyznaczonej trasy dwóch obserwatorów przeprowadza ocenę za pomocą metody 
krzywej wrażeń Wejcherta (1984). Obserwacje dla każdej wsi powinny być prowadzone w zbliżonych 
warunkach pogodowych, w maju, kiedy szata roślinna nie przesłania jeszcze całkowicie różnego rodzaju 
pozostałości po dawnej wsi. W Starzyźnie wzdłuż trasy wyznaczono 19 punktów oceny, którym przyznano 
od 5 do 8 punktów w 10-stopniowej skali oceny atrakcyjności krajobrazu.

Ostatnią częścią waloryzacji krajobrazu jest analiza panoram widokowych wykonanych w najbardziej 
atrakcyjnych krajobrazowo punktach ciągów historyczno-krajobrazowych. W ocenie walorów 
krajobrazowych panoramy uwzględnić należy obecność reliktów dawnego krajobrazu wiejskiego, 
reprezentatywność danego widoku dla krajobrazu wsi opuszczonych, unikatowość krajobrazu, rozległość 
widoku, liczbę planów, formy ukształtowania terenu, formy pokrycia terenu, urozmaicenie krajobrazu, 
walory kompozycji, kolorystykę, obecność elementów destrukcyjnych. 

Ostatnim krokiem waloryzacji, bardzo istotnym z punktu widzenia opracowywania koncepcji kształtowania 
krajobrazu, jest wydzielenie na rysunku panoramy poszczególnych elementów kompozycyjnych, które 
następnie należy poddać ocenie i wskazaniom co do ich dalszego kształtowania zgodnie z zastosowaną 
metodą Bogdanowskiego (1990). Ocenę walorów panoramy wsi Starzyzna wraz z wytycznymi do jej 
kształtowania przedstawiono na ryc. 2.
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Ryc. 2. Wartości krajobrazowe elementów panoramy wsi Starzyzna wraz z wytycznymi do kształtowania krajobrazu 
(oprac. własne).
Figure 2. Landscape values of panoramas elements of the Starzyzna village and guidelines for landscape shaping 
(own elaboration)

Walory przyrodnicze obszaru wsi

Na tym etapie analizy należy wskazać najważniejsze cechy i walory środowiska przyrodniczego, które 
w opuszczonych wsiach często wykazują duże zróżnicowanie i wysoką wartość. Dotyczy to zwłaszcza wsi 
najdawniej opuszczonych, znajdujących się w zaawansowanych stadiach sukcesji roślinnej. Istotne jest 
również określenie miejsca danej wsi w systemie ekologicznym regionu. Pomocne przy przeprowadzaniu 
tego etapu mogą być istniejące inwentaryzacje przyrodnicze gminy oraz dokumentacja przyrodnicza 
istniejących obszarów chronionych. 

W przypadku Starzyzny analizę oparto głównie na opracowaniu dotyczącym Międzynarodowego 
Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie” (Chmielewski red. 2000). Wieś położona jest w obrębie strefy 
tranzytowej tego obszaru chronionego, na terenie przewidzianym do ochrony jako Park Krajobrazowy. 
W skali lokalnej najcenniejszym zbiorowiskiem są tu niewielkie powierzchnie torfowisk niskich i olsu, 
położone w dolinie cieku Więzienny Rów. Dolina ta stanowi również lokalny ciąg ekologiczny (Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego gminy Hańsk 2003). 

Istniejące i potencjalne wykorzystanie dla potrzeb turystyki

Zwiększająca się presja inwestycyjna na obszary opuszczonych wsi związana jest przede wszystkim 
z budownictwem rekreacyjnym, stanowiącym zagrożenie dla materialnych i niematerialnych wartości 
krajobrazu. Z drugiej strony turystyka jest obok leśnictwa głównym sposobem wykorzystania walorów 
opuszczonych wsi i właściwie rozwijana może stanowić szansę na ich korzystne zagospodarowanie. 

Charakterystykę zagospodarowania turystycznego i wykorzystania dla potrzeb turystyki przeprowadzić 
należy na podstawie wywiadów i konsultacji z przedstawicielami samorządów lokalnych odpowiedzialnymi 
za rozwój turystyki oraz z przedstawicielami lokalnych organizacji turystycznych, instytucji i organizacji 
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pozarządowych związanych z zagospodarowaniem i turystycznym użytkowaniem tych terenów. Pytania 
zadawane podczas wywiadów dotyczą głównie walorów turystycznych, aktualnego wykorzystania na 
potrzeby turystyki, koncepcji wykorzystania i zagospodarowania terenu wsi oraz możliwości realizacji tych 
koncepcji. 

Na podstawie badań przeprowadzonych dla obszaru wsi Starzyzna, określone zostały główne typy 
wykorzystania turystycznego tego terenu. Wiodącym sposobem użytkowania turystycznego jest rekreacja 
pobytowa w czterech prowizorycznych domkach letniskowych, zlokalizowanych na terenie wsi. Są to wiaty 
lub przyczepy mieszkalne, zlokalizowane najczęściej w obrębie dawnych siedlisk. Zarówno architektura, 
jak i otoczenie tych obiektów jest chaotyczne, nieestetyczne i ma charakter tymczasowy. Przez wieś nie 
prowadzą żadne szlaki piesze, rowerowe czy konne. Więzienny Rów stanowi natomiast mało uczęszczany 
szlak kajakowy, na którym planowana jest budowa przystani kajakowej i miejsca do rozpoczynania spływów. 
W propozycjach zagospodarowania rozmówcy najczęściej wspominali o konieczności opracowania 
folderów promocyjnych oraz wyznaczeniu szlaków turystycznych. Połowa z ośmiu respondentów 
sceptycznie odnosiła się do tablic informacyjnych. Większość natomiast popierała pomysł zabezpieczenia 
i wyeksponowania pozostałości wsi. Jako główne przeszkody w realizacji pomysłów wskazywano problemy 
finansowe gmin i skomplikowane stosunki własnościowe terenów dawnych wsi. Jako problem wymieniano 
również małą popularność omawianych miejsc wśród turystów. Pozytywne wydaje się natomiast 
zainteresowanie rozmówców tym tematem – zwłaszcza wśród przedstawicieli instytucji kultury i lokalnych 
organizacji pozarządowych. 

Obowiązujące dokumenty planistyczne

Dla opracowania koncepcji zagospodarowania terenu opuszczonych wsi, niezbędne jest odniesienie 
do obowiązujących w gminie dokumentów planistycznych. Dla obszaru obejmującego wieś Starzyzna 
nie został sporządzony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hańsk (2003) niemal cały obszar wskazany jest 
pod zalesienia, a niewielka jego część również pod zabudowę. Mamy tu więc do czynienia z dwoma 
sposobami zagospodarowania, które w przyszłości mogą spowodować całkowitą degradację specyfiki 
krajobrazu tej opuszczonej wsi.

Określenie przydatności wsi do pełnienia określonych funkcji i wskazanie 
kierunków zagospodarowania.

Ten etap pracy stanowi podsumowanie wszystkich wcześniej przeprowadzonych analiz. Jego celem 
jest wskazanie optymalnego sposobu wykorzystania i zagospodarowania danej wsi na tle uwarunkowań 
regionalnych. Pierwszym krokiem tego etapu jest zastosowanie analizy SWOT, w której uwzględniona 
zostaje łączna ocena walorów historyczno-przyrodniczo-krajobrazowych poszczególnych wsi, wyniki 
konsultacji z podmiotami zainteresowanymi ich zagospodarowaniem, a także uwarunkowania zewnętrzne 
(funkcja obszarów otaczających daną wieś, dostępność komunikacyjna, rozwój funkcji turystycznej 
w otoczeniu wsi, miejsce w systemie ekologicznym regionu, obecność obszarów chronionych). 

Wyniki analizy SWOT przeprowadzonej dla wsi Starzyzna były podstawą do wskazania sposobów 
użytkowania i wykorzystania walorów wsi, w tym propozycji udostępnienia i wykorzystania dla potrzeb 
turystyki. Dla wsi Starzyzna sformułowano kilka ogólnych wytycznych, których pełna realizacja wymagałaby 
jednak opracowania szczegółowej koncepcji zagospodarowania. Przede wszystkim autorzy proponują 
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utrzymanie ekstensywnego użytkowania rolniczego na zachowanych terenach rolniczych oraz utrzymanie 
gospodarki leśnej jako podstawy użytkowania obszaru wsi – w granicach istniejących kompleksów leśnych. 
Jeśli chodzi o funkcję turystyczną, konieczne jest uporządkowanie chaotycznego rozwoju zabudowy 
rekreacyjnej – głównie za pomocą odpowiednich zapisów w planie miejscowym oraz innych narzędzi 
dostępnych gminom. Wskazany jest tu zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej przy zachowaniu 
priorytetów związanych z ochroną tożsamości miejsca. Jednym ze sposobów realizacji tego postulatu 
może być utworzenie na obszarze wsi zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, co umożliwiłoby właściwą 
ochronę oraz promocję walorów wsi.

Specyfika obszaru badań wymaga również, w części dotyczącej kierunków zagospodarowania, 
bardziej szczegółowego omówienia sposobów ochrony, wyeksponowania lub odtworzenia reliktów 
krajobrazu wiejskiego. Z pewnością nie jest możliwe i zasadne odbudowywanie lub nawet zachowanie 
i wyeksponowanie wszystkich pozostałości po dawnych wsiach. Dopiero kompleksowa analiza wszystkich 
wsi regionu może pozwolić na wskazanie elementów typowych, specyficznych czy wyróżniających daną 
wieś. Po skonfrontowaniu tych danych z ogólną koncepcją zagospodarowania opuszczonych wsi w danym 
regionie, możliwe jest opracowanie szczegółowych wytycznych dotyczących ochrony i kształtowania 
reliktów krajobrazu wiejskiego poszczególnych wsi. 

Dla Starzyzny opracowano jedynie wstępny, przykładowy zakres działań, wskazanych dla tego obszaru. 
Jest to przede wszystkim zabezpieczenie (również prawne) i wyeksponowanie murowanych części 
pozostałości zabudowy. Istotne jest również zachowanie istniejącej zagrody z możliwością przeznaczenia 
na funkcje turystyczne. Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu rozwojem funkcji rekreacyjnej, 
zaproponowano przeznaczenie południowej części wsi pod zabudowę letniskową. Wymagałoby to 
jednak opracowania szczegółowej koncepcji, w której wskazano by lokalizację i formę nowych obiektów 
– nawiązującą bezpośrednio do dawnej zabudowy wsi. Jednocześnie zachowano by obecny stan 
i wyjątkowe walory części północnej, charakteryzującej się rozległymi otwarciami widokowymi na dolinę 
Włodawki, oraz obecnością najważniejszych miejsc związanych z historią wsi (krzyż na rozstajach, 
mostek, miejsce po szkole). Biorąc pod uwagę znaczenie tradycyjnej roślinności wiejskiej w krajobrazie 
i tożsamości wsi, wskazane byłyby także punktowe nasadzenia drzew i krzewów charakterystycznych dla 
Starzyzny. Wynika to z faktu, że wiele gatunków, zwłaszcza drzew owocowych, stosunkowo szybko znika 
z krajobrazu wsi, a zastępują je gatunki typowe dla nieużytków porolnych. 

Wiele z proponowanych działań wymaga bardziej szczegółowych opracowań i szeregu działań 
praktycznych związanych chociażby z wyeksponowaniem pozostałości wsi czy nowymi nasadzeniami 
drzew. Większość ogólnych zaleceń może być jednak sformułowana w formie zapisów Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W związku z tym ostatnim etapem niniejszego opracowania 
jest zestawienie wytycznych do dokumentów planistycznych. W przypadku Starzyzny, kluczowe było 
wskazanie obszaru wyłączonego z wszelkiej zabudowy oraz zalesień z jednoczesnym wskazaniem 
niewielkiego obszaru z dopuszczeniem zabudowy rekreacyjnej zgodnej z dawnym układem zagród i formą 
obiektów. Ponadto zaproponowano wpisanie do planu istniejących zadrzewień, zapewniając utrzymanie 
typowego dla Starzyzny parkowego charakteru krajobrazu. 

Podsumowanie

Prace przeprowadzone na obszarze wsi Starzyzna pozwoliły na przetestowanie i modyfikację metody 
opracowywania koncepcji zagospodarowania i kształtowania krajobrazu opuszczonych wsi. Wydaje 
się, że uwzględnia ona wszystkie najważniejsze uwarunkowania, pozwalające na wskazanie takich 
kierunków rozwoju wsi, które zapewnią optymalne wykorzystanie walorów przy jednoczesnym zachowaniu 
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niepowtarzalnego charakteru tych miejsc. Z pewnością opracowanie takie jest jednak oceną subiektywną, 
w związku z czym, oprócz opisanych w pracy wywiadów i konsultacji, prowadzonych na wstępnych etapach 
prac, wskazane byłoby dodatkowe przeprowadzenie konsultacji gotowej koncepcji obejmującej wszystkie 
opuszczone wsie danego regionu. Pozwoliłoby to na wypracowanie wspólnego spójnego stanowiska, które 
miałoby rzeczywisty wpływ na zagospodarowanie tych wsi. Konsultacje takie mogłyby obejmować zarówno 
samorządy lokalne, jak również instytucje i organizacje zainteresowane rozwojem regionu.

Podejmowanie tego typu działań jest niezbędne ze względu na narastające zagrożenia krajobrazu 
opuszczonych wsi. Istotny jest też fakt, że obecnie miejsca te, przynajmniej na obszarze Polesia, 
pozostają niemal zupełnie nieznane, podczas gdy dobrze kształtowane i rozpropagowane mogą stać się 
cennym urozmaiceniem oferty turystycznej regionu – zwłaszcza jeśli chodzi o turystykę alternatywną. 
Każdy nowy sposób zagospodarowania niesie jednak zagrożenie naruszenia niematerialnych wartości 
krajobrazu tych miejsc, co pokazują liczne przykłady z obszaru Polski południowo-wschodniej. Koncepcje 
zagospodarowania, oprócz wszystkich opisanych w niniejszej pracy uwarunkowań, muszą więc 
uwzględniać również niepowtarzalną atmosferę każdej wsi i kształtować ją w sposób delikatny i twórczy.
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